GRECIA – INSULA EVIA – VARA 2020, Individual
Nordul:Insula Evia este a doua insulă după suprafață în Grecia și destinația perfectă pentru vacanta dvs. Acces foarte ușor
la insula, de la Grecia continentală, face acest paradis natural unul dintre cele mai importante destinații turistice din întreaga
Grecie. Pentru partea de nord a insulei Evia este corect să spunem că este cea mai frumoasă parte, cu floră și faună extrem de
bogată. Aici se află și cele mai frumoase plaje de nisip, cunoscute, de asemenea, ca „plajele de aur”, din cauza culori
frumoase de nisip. De asemenea, în partea de nord se află și, probabil, cel mai faimos oraș de pe Evia, Centrul de spa
Edipsos.Edipsos a devenit faimos datorită unui număr mare de izvoare lecuitoare, precum și unui număr mare de centre spa.
Oamenii vin aici din toată lumea, în scopul de a se bucura de masaje, natura frumoasă și izvoarele lecuitoare care au folosit și
împărații romani. Aici au petrecut timpul și o serie de personalități de renume mondial, printre care și Winston Churchill,
precum și celebrul miliardar Onassis. Pefki, este o destinație de vacanță populară printre greci, și de aceea vă recomandăm
să o vizitați în afara sezonului, când este mai puțin aglomerată (mai exact, oricând în afara lunii august). Evia Centrala:
Centrul insulei este dominat de vegetație bogată și plaje de vis ce se întind de-a lungul ambelor coaste. .Eretria se bucură de
un port încântător, taverne pescărești și cafenele boeme, câteva hoteluri cu tarife rezonabile, un complex faimos de 5 stele –
Negroponte Resort Eretria, și unul de 4 stele – Eretria Village Resort and Conference Center, ambele fiind situate pe drumul
spre Halkida. Orașul se laudă și cu un muzeu arheologic interesant.Drumul vă va duce apoi prin mai multe sate pescărești și
cătune, până când veți ajunge la intersecția cu Lepoura, unde veți avea de ales să vă îndreptați spre nord, către Kymi, sau
spre sud, către Karystos.Partea de sud a insulei Sudul insulei vă va surprinde cu un relief un pic mai sărac decât cel din nord,
asemănător celui din insulele Ciclade..

Hotel Altamar*** Artemisio, Evia
Early Booking cu reducere de 20% pentru rezervari effectuate si achitate pana la 31.03 2020
In împrejurimile luxuriante ale insulei Evia, 500 m distanta fata de plaja într-o padure de pini și cu vedere la mare este
amplasat Hotelul Altamar. Camerele duble/triple si family dispun de aer condiționat, uscător de păr, internet (wireless),
seif, TV (LCD). Hotelul ofera: recepție permanenta, Grădină, Internet, Parcare, Room Service; piscina exterioara,
sezlonguri(la piscina), umbrele (la piscina), Bar piscină.
Nota: Mesele sunt tip bufet. A / C este gratuit. Seif (în cameră) este gratuit. WiFi internet este gratuit. Curățenie: zilnic;
Schimbarea lenjeriei si a prosoapelor: la fiecare 3 zile; Descrierea plajei:nisip cu mici pietricele; Stație de autobuz: vizavi
de hotel; ATM: cca 10 km

Cost in euro/zi/CAMERA cazare cu Mic Dejun, optional Demipensiune
TIP CAMERA

Cam dubla ( 2-2 pers)
Cam. Tripla (2-3 pers)
Cam Family ( 2-4 pers)
Cam dubla, Demipensiune
Adulti

01/04/2020-16/04/2020
21/04/2020-31/05/2020
09/09/2020-30/09/2020

01/06/2020-07/07/2020

08/07/2020-08/09/2020

47
52
52
58
61
63
Suplimentare masa - Demispensiune

69
74
80

13 €

13 €

13 €

Cam tripla, Demipensiune
Adulti
Al 3-lea adult
Primul copil A
Primul infant

13 €
13 €
7€
0,00

13 €
13 €
7€
0,00

13 €
13 €
7€
0,00

Cam Family- Demipensiune
Adulti
Al 3,4-lea adulti
Primii 2 copii A
Primii 2 infanti

13 €
13 €
7€
0,00

13 €
13 €
7€
0,00

13 €
13 €
7€
0,00
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Ani copii: Infant 0-3.99 ani / Copil A 4-11.99 ani
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